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• de inhoud van de brief van 30 juli 2009 nummer CH2009.503 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen als gemeentelijk monument van het ensemble Reeuwijks Verlaat (bestaande 
uit sluiskolk , inlaten en terreinaanleg}, gelegen nabij Burgvlietkade 103 te Gouda, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, K 3196, 3197, 4757, 4758 , 6799 , 6805, 6806, alle gedeeltelijk en 1 489 geheel , in 
eigendom van Gemeente Gouda,-.!::::::::::;----------------------
_____________ ... waaruit blijkt dat het ensemble cultuurhistorische waarde heeft, 
zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving ; 

• het feit dat het ensemble aan de hand van de selectiecriteria voor Gemeentelijke monumenten en 
Gemeentelijke monumenten van Jongere Bouwkunst , zoals vastgesteld in de Nota Cultuurhistorie 2004 , 
bijlage 8, als volgt gewaardeerd is: 
"Het Reeuwijks Verlaat is van belang omdat: 
1. het een zeldzaam voorbeeld is van een driewegsluis, waarvan er nog slechts drie in Nederland 
bestaan en waarvan deze de enige in Holland is; 
2. de kenmerkende detailler ing en beeldbepalende traditionele vorm van onderdelen nog deels aanwezig 
is; 
3. het verlaat een ensemble vormt met molenstomp, gemaal , waterlopen en padenstructuur ; 
4. de terreinaanleg rond het verlaat nog deels aanwezig is; 
5. het verlaat onderdeel uitmaakt van het systeem van waterhuishouding in Gouda en Reeuwijk. 
6. het verlaat een zeer herkenbaar en markant gelegen element is binnen de bredere context van de 
omgeving; 
Het Reeuwijks Verlaat is tevens van belang als onderdeel van het ensemble bestaande uit verlaat, 
Reeuwijkse molen, elektrisch gemaal en terreinaanleg omdat: 
7. het een historisch gegroeide situatie toont van ensemble met poldermolen; 
8. de samenhang van verlaat, molenstomp en terreinaanleg nog grotendeels aanwezig is; 
9. deze onderdeel uitmaken van het systeem aan waterbouwkundige kunstwerken van Gouda dat 
vanwege relatief grote uniciteit en gaafheid in nationaal opzicht bijzonder is; 
10. het ensemble een bijzondere historische betekenis die heeft in de ontwikkelingsgeschiedenis van de 
waterhuishouding van het gebied rond Gouda en Reeuwijk ; 
11. het een rol speelt als markant gelegen element in het landschap binnen de bredere context van de 
omgev ing." 

• het feit dat de waarde van het object eerder is aangegeven in het kader van het Monumenten 
Inventarisatie Project ; 
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• het feit dat de eigenaars en de beheerder namens eigenaar Gemeente Gouda hebben aangegeven , dat 
geen bezwaar tegen aanwijzing bestaat ; 

• het feit dat verandering en aanpassing van het beschermde ensemble aan een doelmatig gebruik ervan 
in principe mogelijk blijft na aanwijzing als gemeentelijk monument; 

• het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 5.3.1 (en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurh istorie; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing als gemeentelijk monument van het ensemble Reeuwijks Verlaat (bestaande 
uit sluiskolk , inlaten en terreinaanleg), gelegen nabij Burgvlietkade 103 te Gouda, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, K 3196, 3197, 4757, 4758 , 6799 , 6805, 6806 , alle gedeeltelijk en 1 489 geheel ; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 

Burgemeester en wethouders voornoemd , 

P. 200 

, burgemeester 

, secretaris 

verzorraen: 

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de 
dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en 
wethouders van Gouda. 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. 

Het bezwaarschr ift moet tenminste uw naam en adres bevatten , de datum , een omschrijving van het besluit waartegen 
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. 
Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk 
telefoonnummer u bereikbaar bent. 
Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders , Centraal Juridische Afdeling , 
Postbus 1086, 2800 BB te Gouda. 

Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank , postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om 
het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken . 
Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd . De griffie van de rechtbank zendt ter betaling 
een acceptgiro toe. 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 572333, van _ 1 SE p, 2009 
monumentnummer 819 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Reeuwijks verlaat, nabij Burgvlietkade 103 

redengevende beschrijving 

Reeuwijks verlaat, driewegsluis 

adres: Burgvlietkade nabij nummer 103, Gouda 
naam: Reeuwijks Verlaat 
bouwjaar verlaat: 1604 
architect: onbekend 
bouwtekeningen: Gouda, Groene Hart Archief, diverse archieven 

Omschrijving van het ensemble 

bijlage 
lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de monumentenverordening 

Het Reeuwijks verlaat is gebouwd in 1604 in opdracht van het Goudse stadsbestuu r, in de Breevaart ten 
noordoosten van Gouda, oorspronke lijk deel uitmakend van een dam met twee poldermolens. In 1934 is een 
elektrisch gemaal gebouwd als vervanging van de functie van de poldermolens. De sluisdeuren van het 
verlaat functioneren op menskracht via negentiende-eeuws aandoende, zwarte metalen 
bedieningsmechanismen . De huidige plaats van de zwarte metalen handlieren op de kolkmuren doet niet 
oorspronkelijk aan. De sluiswachter regelde het waterpeil in de sluisko lk door middel van schuiven op de 
sluisdeuren die met handkracht werden bediend. Het ensemble bestaat uit de volgende onderdelen: 

vervolg van omschrijving op pagina's 2 t/m 5 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie/numme r 

sectie/numme r 

Gemeente Gouda, ---------------~--------' 

Gouda 

K 3196, 3917, 4757, 4758, 6799, 6805 en 6806, alle gedeeltelijk 

1 489 geheel ( alle percelen zijn aangegeven op bijgevoegde kaart) 
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vervo lg van de omschrijving Reeuwijks Verlaat 

A. Sluiskolk 
De sluiskolk van het verlaat heeft ongevee r 22 meter lange , gemetse lde en gedeeltel ijk schuine sluismuren. 
De sluiskolk versma lt aan de zuidzijde. De muren zijn opgemetseld uit overwegend rode baksteen in 
halfsteensverband met een rollaag en zijn voorzien va11 diverse houten balken, metalen trappen , haalijzers 
en betonnen vullingen. De muur heeft een plint van mogelijk beton. Op de brede rollaag van de muur zijn 
meerdere witgeschilderde metalen haalpennen ingemetseld. Het metalen hek op de oostelijke muur is niet 
oorspronkelijk. 

Overzicht verlaat. Zuidelijke inlaat op de voorgrond . 

B. Zuidel ijke inlaat 

' 
1 

} - ~ -
,- - - ... --~(~ -;~ --

De zuidelijke inlaat heeft een verhoogde sluismuur en dubbele , naar buiten draaiende sluisdeuren. Het 
buitenfront is gedeeltelijk opgemetseld uit rode baksteen in kruisverband met rollagen en met gedee ltelijk 
betonnen onderdelen . Aan beide zijden zijn kassen voor de sluisdeuren in open stand. De houten 
sluisdeuren hebben witgesch ilderde metalen verstevigingen en scharn ieren en haalijzers . De westelijke 
sluisdeur heeft een zwart metalen bedieningsmechanisme op de walkant met een katrol. De westelijke 
sluisdeur is voorzien van een metalen loopbrug met hekwerk en een metalen schuif die werkt met een 
tand mechanisme. De draail ier van de oostel ijke sluisdeur ontbreekt. 
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vervolg van de omschrijving Reeuwijks Verlaat 

C. Noordel ijke inlaat 
De noorde lijke inlaat heeft aan de westz ijde een enkele sluisdeur, die in open stand naar de kolkzijde is 
gedraaid , evenwijdig aan de kolkmuur . Bij de kas, waar de sluisdeur invalt bij geopende stand , is een houten 
sluissponning . De houten sluisdeur heeft witgesch ilderde metalen verstevig ingen en scharnie ren en 
haalijzers . De westelijke sluisdeur heeft een zwart metalen bedieningsmechanisme bij de sluismuur . De deur 
is voorzien van een metalen schuif die werkt met een t.andmechanisme en lier met handbediening . De 
oostelijke sluisdeur is in 1972 door middel van een gemetselde muur dichtgeze t, waarbij de sluisdeur is 
verw ijde rd en een inlaat richting Molenvliet in de vorm van een schuif met een zwart metalen 
bedieningsmechanisme is aangebracht. In de muur zijn twee stenen ingemetseld met het jaartal 1868 en 
1972. Aan de oostzijde is nog het oorspronkel ijke buitenfront aanwezig met onder meer de twee gemetselde 
sluismuren met betonnen delen . Op de kolkmuu r staat een zwarte metalen draa ilier , die nu gebruikt wordt 
voor het dichtdraa ien van de sluisdeur . De muren van het buitenfront zij n overwegend opgemetseld uit gele 
ijssels tenen , bakstenen, in kruisverband met een rollaag en mogelij k betonnen delen . 

Noordelijke inlaat Zicht op het ver laat vanuit het noorden 

D. Terreinaanleg 
De terreinaan leg met hoogteverschillen, beschoei ing, padenstructuur en waterlope n hangt nauw samen met 
het functioneren van het verlaat, de voorma lige poldermolens en het huidige gemaa l. De hoogteversch illen 
in het terrein zijn van belang . Zeer bijzonder en van belang voor het functioneren van het verlaat is de 
Oostlangekade aan de noordzijde die de Molenvliet scheidt van de Breevaart en geb ruikt wordt als 
wandelpad . Eveneens relevant is het eiland in de Breevaart , ten westen van de sluiskolk, dat als een dam 
functioneert en waar voorheen de sluiswachterwoning stond. De wi tgeschilderde meta len hekwerken op de 
sluismuren zijn niet oorspronkelijk , evenals de huidige voetgangers- en fietsbrug bij de noordinlaat van het 
verlaat. Van de voormal ige Sluipwijkse molen zijn de nog oorspronke lij ke gescheiden wate rlopen van de 
Molenvliet en het kanaal aan de oostzijde van de Oostboezemkade van belang. 

Op de volgende pagina is een kaartje met de te beschermen objecten opgenomen. Alles binnen het 
rode rode kader va lt onder de bescherming. 
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Legenda situatie 2009 
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A. sluiskolk van het Reeuwijks Verlaat 
B. noordelijke inlaat 
C. zuidelijke inlaat 
D. Reeuwijkse Molen 
E. elektrisch gemaal 

1, 

1 
1 
1, 
1 

1 
\ 

F. locatie voormalige Sluipwijkse molen (nu geheel afgebroken) 
G. locatie voormalige sluiswachterwoning (nu geheel afgebroken) 
H. waterloop/inlaat naar voormalige Sluipwijkse molen 
1. Oostboezemkade 
J . Oostlangekade 
K. Molenvliet 
L. Breevaart 
eiland tussen gemaal en verlaat 
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Schets van het ensemble in 1801 (noord boven) 
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L I monument 
••• ·••· monumentlijn 

gew. 

gew. 

gew. 

gew. 

JR 

datum 24 augu stus 2009 omschrijving get. gez. 

MONUMENTENTEKENING 

dienst : 
Ruimteli jk e Ontwikkeling 
en Bahccr 

afdaling: 
Behee r Openbare Ruinnte 
Geo - informatie 

bezoek:idrcs: 
Antwerp .scweg 5 
2803 PB Gouda 

postadres: 
postbus 1086 
2800 8B Gouda 

Adres 
Reeuwijks Verlaat 

nabij Burgvlietkade 103 

Kadastraal bekend 
Sectie I en K 
Nummer(s) 1 489 geheel en gedeeltelijk sectie K: 3196, 
Nummer(s) 3197, 4757, 4758, 6799, 6805 en 6806 

schaal: 
1:1000 

formaat: 
A4 

monument.nummer 


